ટૉલ્સટૉય - પ્રસસદ્ધ રૂસી ઉપન્યાસકાર
ુ ા પ્રાાંતમાાં આવેલી યાસ્નાયા પોલલયાનાની
રસિયાના તલ
જાગીરમાાં મહાન પીટરે સ્થાપેલા એક ઉમરાવ કુ ટાંુ બમાાં કાઉન્ટ
સનકોલાસ ટૉલ્સટૉય અને સપ્રન્સેસ મેરી વૉલ્કોન્સ્કી નામના
દાં પતીને તયાાં ઈ. ૧૮૨૮ના ઑગસ્ટની વીસમીએ લીઓ
ટૉલ્સટૉયનો જન્મ થયેલો. બે વર્ષની વયે માતાની અને નવ
ુ ાવતાાં લીઓ અને ભાાંડરડાાં દૂ રની એક
વરસે સપતાની હાંફૂ ગમ
સગી તાતયાનાને તયાાં ઊછે રવા લાગયાાં. તાતયાના ધસમિષ્ઠ હતી
અને અસતસથસતકાર માટે પાંકાયેલી હતી. તેના પ્રેમાળ સ્વભાવને
કારણે માતાની ખોટ સારી પેઠે પરુ ાઈ.
લીઓ ભણવામાાં તદ્દન ઠોઠ હતો. તેના સિક્ષકો કહેતા, ‘લીઓને
ભણવા માટે ની ઇચ્છા કે િક્તત કાં ઈ જ નથી.‘ પરાં ત ુ સિક્ષકોને
દે ખાતો અભાવ લીઓમાાં નાનપણથી જ જુદે માગે વળી ગયેલો. તરુણાવસ્થાથી જ લીઓ
તતવજ્ઞાન ભણી વળ્યો અને એણે એવો સાર તારવ્યો કે ‘જેમાાં સાંપ ૂણષ શ્રદ્ધા મ ૂકી િકાય એવ ાંુ કશાંુ
છે જ નહહ.‘ તયારે તેની ઉમર ૧૯ વર્ષની. જગતમાાં સવષ કાાંઈ સનિઃસાર છે એવી માન્યતાથી
બેચેન ટૉલ્સટૉયને કઝાનની યસુ નવસસિટીમાાં પ્રવેિ મેળવ્યા બાદ ફ્રેન્ચ લેખક રૂસોની કૃસતઓ
હાથમાાં આવી. એ કૃસતઓના વાચને એને મગુ ધ બનાવી દીધો. એના સવચારોથી પ્રભાસવત થઈ
તેણે પોતાની પ્રથમ નવલકથા ‘એક રસિયન જમીનદાર‘ લખી.
યસુ નવસસિટીની છે લ્લી પરીક્ષા ન આપી િકનાર લીઓ સનિઃસારતાના બોજાથી દબાઈ કુ છાંદે ચડયો.
જુગારન ાંુ દે વ ાંુ ન ચ ૂકવી િકતાાં તે કૉકેસસ નાસી ગયો અને લશ્કરમાાં જોડાયો. ત્રેવીસ વર્ષનો
જુવાન લીઓ ગળાડૂબ સવલાસમાાં મસ્ત બન્યો. સાથોસાથ સાહહતયકૃસતઓ પણ બહાર પાડતો
ુ ાની બહાર પડી. ઈ. ૧૮૫૩માાં
રહ્યો. આતમકથાનાતમક કૃસતઓ ‘બાળપણ‘, ‘કુ મારવય‘ અને યવ
ુ વચ્ચે થયેલ ક્રીસમયન યદ્ધ
ુ ને તેણે વાસ્તસવક રીતે સનહાળ્ય.ાંુ પછી તો ખદ
ુ
રસિયા અને તકી
ુ ની સામે સવશ્વવ્યાપી યદ્ધ
ુ જગાવવાનો સાંકલ્પ કયો. ઈ. ૧૮૫૬માાં સૈસનક તથા લેખક તરીકે
યદ્ધ
તે સવખ્યાત થયેલો. પીટસષબગષ (લેસનનગ્રાદ) આવી અગ્રગણ્ય સાહહતયકારોનો સાંસગષ સાધ્યો પણ
બહુ ફાવ્ય ાંુ નહહ. આ ગાળામાાં તેની માનસસક ક્સ્થસત બહુ સવર્મ હતી. આપઘાત કરવાનો સવચાર
તે કરવા લાગયો. તેવામાાં ઈ. ૧૮૬૨માાં ૩૨ વર્ષની વયે ૧૮ વર્ષની સોહફયા સાથે લગનગ્રાંસથથી
ુ માાં ડૂબી ગઈ.
જોડાયો. ટૉલ્સટૉયની સઘળી માનસસક અિાાંસત દામ્પતયસખ
ુ ી
ટૉલ્સટૉયની બે મહાન કસૃ તઓ ‘જ ાંગો અમન‘ (વૉર ઍન્ડ પીસ) તથા ‘આના કોરે સનના‘ આ સખ
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ગાળા દરસમયાન જ લખાયેલી. આ બે નવલકથાઓ દ્વારા જગતસાહહતયને તેણે પોતાના
ઉત્તમાાંિન ાંુ પ્રદાન કયું ુ છે એમ કહી િકાય. પછી તેને સાહહતયસર્જન પ્રતયે વૈરાગય આવ્યો. હવે
તેને સતયના સાંદેિવાહક બનવાન ાંુ મન થય.ાંુ પહરવાર ન ઇચ્છતો હોવા છતાાં પણ તે પયગાંબર
ુ રુતથાન‘ (રીસેરેકિન) આ અરસામાાં લખાયેલી.
સમ બન્યો. પોતાની છે લ્લી નવલકથા ‘પન
જજિંદગીની છે લ્લા દાયકામાાં એણે જે સામાજજક, રાજકીય અને નૈસતક આદિોનો પ્રચાર કરવા
માાંડેલો તે આ જગતમાાં વ્યવહારુ બનવાની ઘણી ઓછી ક્ષમતા ધરાવે છે . સવષનો તયાગ કરનાર
લીઓ ઈ. ૧૯૧૦ના ઑતટોબરની ૨૮મીએ પ્રભાતના પાાંચ વાગયે ઘર છોડી બહાર નીકળી
પડયો. ૮૨ વર્ષનો એ વ ૃદ્ધ એક સ્થળે થી બીજે સ્થળે ભટકતો રહ્યો. તયારપછી થોડા જ હદવસોમાાં
એટલે કે નવેમ્બરની ૨૦મી, ઈ. ૧૯૧૦ના રોજ નાની બીમાર બાદ એક રે લવેસ્ટે િન પર તેણે
પોતાનો દે હ છોડયો. પતનીને લખેલા પત્રની છે લ્લી પાંક્તતઓ હતી :
ુ ી તમે મારા માટે જે કાાંઈ કયું ુ છે તેન ાંુ સ્મરણ મને સદૈ વ રહેિે. સપ્રય સોહફયા, છે લ્લી
‘આજસધ
સલામ.
- લીઓ ટૉલ્સટૉય‘
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